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Šilumos tiekimo trasų elementai 

    Izoliuoti vamzdžiai, alkūnės, trišakiai,   

kompensatoriai, izoliuotos sklendės, 

reduktoriai, .... 

 

 

 

Steel bearing for pipe length 

compensation from 

temperature changes



Izoliuotas vamzdis su monitoringo 

elementais 

2 

Drėgmės monitoringui lygiagrečiai plieniniam vamzdžiui, 

poliuretano sluoksnyje, yra montuojami 2 arba 4 variniai 

laidininkai (priklausomai nuo vamzdžio skersmens).  



Vamzdžių geometriniai išmatavimai ir 

banginės varžos (NEP gaminiai) 
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Nr. 

Diameter of the pipe, 

steel pipe/polyurethane 

foam insulation layer  

(mm) 

Distance between monitoring wire and 

steel pipe (mm) Characteristic impedance (Ω) 

1 25/90 16 194.8 

2 25/110 20 206.9 

3 32/110 16 194.8 

4 50/125 16 194.8 

5 50/140 17 198.1 

6 80/160 20 206.9 

7 100/200 23 214.6 

8 125/225 23 214.6 

9 150/250 19 204.1 

10 200/315 28 225.3 

11 250/400 32 232.6 

12 300/450 30 229.1 

13 400/630 16/41/55/70 194.8/246.1/262.2/275.3 

14 500/630 55 262.2 



Monitoringo tikslai yra minimizuoti 

šilumos nuostolius operatyviai ir tiksliai: 

• Nustatant defekto vietą šilumos tiekimo trasoje; 

• Nustatant defekto pobūdį ir jo apimtį; 

• Testavimą atliekant paprastai ir pigiai; 

• Kaupiant eksploatavimo patirtį įdentifikuojant įvairius 

defektų tipus; 

• Dokumentuojant defektų aptikimo ir šalinimo medžiagą 

(foto, audio/video medžiaga, palydintis tekstas); 

• Archyvuojant techninę dokumentaciją (brėžiniai, 

schemos, testavimo rezultatų grafinė medžiaga). 
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Kaip sudaryti monitoringo laidininkų 

sujungimo elektrinę schemą? 
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Monitoringo prietaisas 
PFT02

Izoliacija

Polietileninis apvalkalas

Plieninis vamzdis Izoliuota sandūra

Trišakis vamzdyne

Monitoringo laidininkas

Monitoringo laidininkų sujungimo vieta

Laidininkų sujungimas atkarpos gale

Suderinimo mazgas

Koksialinis 10m ilgio kabelis

L1

L2

L3

L4

Drėgmės prasiskverbimo vieta

1

2 L5

L6

L7

L8

Sujungimas būtinai turi būti nuoseklus !!! 



Matavimo metodas: 

– 10 - 25 ns trukmės, kintamos amplitudės (iki 5V) 

videoimpulsas paduodamas į suderintą (per 

suderinimo adapterį) plitimo traktą (jį sudaro plieninis 

vamzdis ir varinis laidininkas); 

- Banginės varžos pokyčio vietoje (sudrėkusi 

vamzdžio atkarpa, nutrūkęs ar užtrumpintas 

laidininkas) gaunamas dalinis atspindys, kurį priima 

plačiajuostis imtuvas; 

- Žinant plitimo laiko vėlinimą ir bangos sklidimo 

greitį (jis surandamas vykdant kalibravimo 

procedūrą) yra suskaičiuojamas atstumas (-ai) iki 

defekto (-ų). 6 
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Monitoringo prietaisas 

Matavimo kanalų kiekis nuo 1 iki 8 
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PK matavimo proceso valdymui, kalibravimui, 

defektų vietos nustatymui, duomenų 

archyvavimui, ryšiui su serveriu, distanciniam 

matavimo procedūrų realizavimui. 



Portatyvaus prietaiso sudėtis 
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External 220VAC/12 

VDC converter and 

charging cable to the car 

12VDC source

Connection cable 10m.

Device PFT02

Impedance 

matching 

circuits (2 pcs)

USB cable
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Techninės ch-kos: 

1. Kontroliuojamo vamzdyno ilgis 8*2.3 km ; 

2. Matavimo dinaminis diapazonas 72 dB; 

3. Vietos nustatymo paklaida (0,5 – 2) m priklausomai 

nuo atstumo iki defektų; 

4. Autonominis maitinimas iki 6 val nepertraukiamo 

darbo. 

Galima: 

• Išmatuoti atstumus iki defektų; 

• Nustatyti defektų tipus ir apimtis; 

• Nustatyti defekto priežastį pagal jos vystymosi trendą; 

• Išsaugoti defekto vystymosi istoriją; 

• Išsaugoti testavimo vietos koordinates; 

• Monitoringas gali būti nepertraukiamas (stacionariu) arba  

periodinis (mobiliu). 



Gamybos ir montavimo technologija 
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Distanceriai monitoringo laidininko 

fiksavimui izoliacijos sluoksnyje. 

Pastovų laidininko atstumą iki vamzdžio reikia 

užtikrinti ir movose, alkūnėse, trišakiuose, .. 



Kaip atliekamas laidų sujungimas 

movose? 

12 Įtempimas ir sulitavimas 



Kaip atlikti sužiedinimą vamzdžio gale? 
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Sujungimas atliekamas išlaikant pastovų atstumą iki plieninio vamzdžio. 

 Tik po to izoliavimas. 

Montavimo defektas movoje 

ir nekokybiškas sužiedinimas 



Klaidingo montažo pavyzdžiai: 
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1. Per mažas distancerių tankis ir dėl to  

sumažėjęs atstumas iki laidininko 

alkūnėje; 

2. Montuotojas priglaudžia izoliuotą  

monitoringo laidininką (įvelka į izoliuojantį 

vamzdelį) prie plieninio vamzdžio 

sienelės alkūnėje. 



3. Sužiedinimas tarpinėje movoje 
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Šiuo atveju varžos ar nuotėkio matavimo rezultatas yra teigiamas, nors toliau 

esančios vamzdžio atkarpos gali būti sudrėkę.  



Lygiagretus monitoringo laidininkų 

sujungimas 
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Testuota trasa su DN500 vamzdžiais (pagal projektą 247 m.) su 4  monitoringo 

 laidininkais. 

 Movoje A (32,15 m) laidai neteisingai sujungti  į vieną tašką, nes  vaizdas 

identiškas tikrinant visus 4 laidus.  

 



Monitoringo laidininkai kamerose pratęsti panaudojus 

elektros instaliacijos kabelį, kurio banginė varža labai 

skiriasi nuo monitoringo trasos. 

17 

Testuota trasa su DN300 vamzdžiais (pagal projektą 467 m.) su 2   

monitoringo laidais. Taškas A yra pirmoje kameroje, B - antroje, C – trečioje, 

 kuri yra 12 metrų ilgio (šioje kameroje gaunasi virtualus sužiedinimas dėl 

 ilgų laidų), D - antroje kameroje (antrinis atspindys),  

E - pirmoje kameroje (antrinis atspindys), F – atviras galas matavimo vietoje. 

 



Kiti praktiniai pavyzdžiai 
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Ant vamzdžio galo apvalkalo  

sumontuotos dėžutės, kuriose 

patalpintos rinklės monitoringo 

laidui ir plieninio vamzdžio 

korpusui. 

Privalumas – patogus nešiojamo 

matavimo prietaiso prijungimas. 

Trūkumas – nėra banginių varžų 

suderinimo, todėl negalima 

nuosekliai sujungti su kito 

vamzdžio pradžia. Dėl to 

prisijungimo vietų skaičius 

testuojant žymiai išauga (Kaune, 

Baranausko gatvėje nuo 1 taško iki 10). 



Kaip reikia atlikti monitoringo 

laidininkų sujungimus kamerose 
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Tikslas – sumažinti darbo apimtį 

atliekant testavimo darbus. Prisijungimo 

vieta turėtų būti vienintelė. 

Tam visi monitoringo laidininkai turi būti 

sujungti nuosekliai, o perėjimuose turi 

būti atliktas varžų suderinimas 

panaudojus specialius adapterius. 

Tarp jų sujungimas atliekamas 

standartiniu 50 Om banginės varžos 

kabeliu. 

Impedance matching boxes 

with cable connectors & ID



Dažniausiai pasitaikantys defektai: 
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1. Nekvalifikuotas arba neatsakingai atliktas laidininkų sujungimas movose ir 

vamzdžių galuose; 

2. Technologiniai laidininkų montavimo defektai alkūnėse, trišakiuose,  

kompensatoriuose; 

1. Delaminacija movose, dėl ko prasiskverbia drėgmė iš dirvožemio;  

2. Mechaniniai išorinio polietileninio apvalkalo pažeidimai dėl išorinės įtakos 

 (stambūs akmenys, ekskavatoriaus kaušas) ar dėl temperatūrinio plėtimosi 

 alkūnėse. 

 



Matavimo procesas ir rezultatai 
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Vamzdyno atkarpa Nr. A1-2, Ilguma- 21.583067 , platuma - 57.409262 

 



Ilgalaikio monitoringo rezultatai 

Utena, Vaižganto g. 10a  ŠK-19 – ŠK-21. Trasos ilgis 1850 m. 

 

22 

Trasoje ryškiai išsiskiria 5 technologiniai 

defektai: 

- 3 alkūnės su neteisingai sumontuotais 

 monitoringo laidininkais (taškai 1, 3, 5); 

- Trišakis (taškas 4); 

- Mova (taškas 2). 



Registravimo rezultatai  

Periodas 2014/02/16-2014/09/19. Matuota kas 1 min. Duomenų 

perdavimo kaina į serverį apie 8 Lt/ mėn. 
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Trasoje užfiksuoti pokyčiai labai nežymūs dėl šilumnešio tempertūros pokyčių, 

 drėgmės pokyčių jos elementuose neužfiksuota. 
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Prisijungimo taškas Technologinis defektas alkūnėje Sužiedinimas 

Monitoringo rezultatai (Kaunas, Breslaujos g.) 
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Defektų testeris kaip monitoringo sistemos dalis 
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Pabaiga.  


